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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                
Διεύθυνση: Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τμήμα προϋπολογισμού 
Απολογισμού & Οικονομικής 
Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 2132072363-351

                          

Προς:

Κοιν:

 

                    

        

                        

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

1. Δήμαρχο
2. Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού 300.000,00 €  το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες 
στους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού της Χώρας.

Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 47994/19-07-2022 και με ΑΔΑ 9ΠΥΡ46ΜΤΛ6-5Β1 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών η οποία αφορά την Επιχορήγηση Δήμων και Συνδέσμων της Χώρας για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες,
       
παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για την αποδοχή ποσού 300.000,00 €  το οποίο 
αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών 
και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μιχαήλ Βρεττός
   

1ο ΘΕΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, 
Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Κ. Τούντα 
Τηλ.: 210  2415447
E-mail: ktounta@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 11/07/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 67138/11.07.2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 46406/20-05-2022 

σύμβασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», για την ομάδα «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» της προμήθειας 

ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, 

οικονομική και ενεργειακή κρίση),

   Β. Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 46406/20-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ 

Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», στην τιμή των 4,38 € πλέον Φ.Π.Α. ανά σάκο των 25 κιλών αντί του έως τώρα ποσού των 

3,77 € πλέον Φ.Π.Α.  ανά σάκο των 25 κιλών, χωρίς την υπέρβαση του αρχικού υπολειπόμενου ποσού της 

σύμβασης, ήτοι 28.235,79 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την ομάδα «Β - Ψυχρό 

ασφαλτόμιγμα» της προμήθειας ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος.

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 48672/26-05-2022 αίτημα της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», 

που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 46406/20-05-2022 σύμβασης, την ομάδα «Β - Ψυχρό 

ασφαλτόμιγμα» της προμήθειας ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος, λόγω ανωτέρας βίας  

που δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και 

ενεργειακή κρίση.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

 Α. την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 67138/11.07.2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 46406/20-05-2022 

σύμβασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», για την ομάδα «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» της προμήθειας 

ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, 

οικονομική και ενεργειακή κρίση) και

 Β. την τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 46406/20-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ 

Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», στην τιμή των 4,38 € πλέον Φ.Π.Α. ανά σάκο των 25 κιλών αντί του έως τώρα ποσού των 

3,77 € πλέον Φ.Π.Α.  ανά σάκο των 25 κιλών, χωρίς την υπέρβαση του αρχικού υπολειπόμενου ποσού της 
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σύμβασης, ήτοι 28.235,79 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την ομάδα «Β - Ψυχρό 

ασφαλτόμιγμα» της προμήθειας ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος.

Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε για την έγκριση και τροποποίηση της σύμβασης και παρακαλούμε για τις 

δικές σας ενέργειες.

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

 Κων/να Τούντα            1. Ειρήνη Λαμπρινίδου2. Στυλιανός Γιαννακόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Ε. Χρονάκη 
Τηλ.: 210  2415390
E-mail: echronaki@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 18/07/2022

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 70129/18-07-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 

46113/19-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για την 

προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην 

Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση),

   Β. Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 46113/19-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 3 «Οθόνη 

ηλεκτρονικού υπολογιστή» 130 τεμαχίων, την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 10 

«Μεταγωγείς – Switches 48 ports»  10 τεμαχίων και την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 10 

«Μεταγωγείς – Switches 24 ports»  5 τεμαχίων χωρίς την μεταβολή της συμβατικής αξίας τους, 

για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 64640/05-07-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 46113/19-05-2022 

σύμβασης, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, λόγω ανωτέρας βίας  που 

δημιουργήθηκε με την διάδοση του κορωνοϊού, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική 

και ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

 Α. την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 70129/18-07-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 

46113/19-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για την 

προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού λόγω ανωτέρας βίας (Covid-19,πόλεμος στην 

Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση) και

 Β. την τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 46113/19-05-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 3 «Οθόνη 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή» 130 τεμαχίων, την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 10 

«Μεταγωγείς – Switches 48 ports»  10 τεμαχίων και την αντικατάσταση του είδους με Α/Α 10 

«Μεταγωγείς – Switches 24 ports»  5 τεμαχίων χωρίς την μεταβολή της συμβατικής αξίας τους, 

για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε για την έγκριση και τροποποίηση της σύμβασης και παρακαλούμε για τις 

δικές σας ενέργειες.

     Η Πρόεδρος της Επιτροπής       Τα μέλη της Επιτροπής 

Μαριάννα Νάνου              1. Ευαγγελία Χρονάκη       2. Βασίλειος Δημητρόπουλος
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 71929/22-07-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

 B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για την ομάδα 

«Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» στον κο Δημήτριο Γαλαίο του Σταύρου, για τις 

ομάδες «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», «Ε - Προμήθεια φρέσκου πλήρους 

γάλακτος», «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας» & «Ζ - Προμήθεια  Ποτών, 

αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου» στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την ομάδα «Β - 

Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» στον κ. Αναστάσιο Κιάμο, για την ομάδα «Γ - 

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», στην εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & 

Εξαγωγική Α.Ε.» και για την ομάδα «Η - Προμήθεια  Μικρογευμάτων» στην εταιρεία 

«Must Sandwich O.E.»».

Κύριε Πρόεδρε,

Με τις με αρ. 599/2021, 129/2022 και 340/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινοί 

ανάδοχοι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

και των Νομικών του Προσώπων, αναδείχθηκαν, για την ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» 

ο κος Δημήτριος Γαλαίος του Σταύρου, για τις ομάδες «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», «Ε - 

Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος», «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας» & «Ζ - Προμήθεια  

Ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου» ο κ. Ανδρέας Σκουριάς, για την ομάδα «Β - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Αποσφράγισης, Διενέργειας 
και Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών & Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια:  Αιμ. Μουστακάτου 
Τηλ.: 210 2477900
E-mail:  kapidimouaxarnon@hotmail.com

Προς:

Αχαρνές, 22/07/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

4ο ΘΕΜΑ
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Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» ο κ. Αναστάσιος Κιάμος, για την ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου», η εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», για την ομάδα «Η 

- Προμήθεια  Μικρογευμάτων» η εταιρεία «Must Sandwich O.E.»». 

Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 71929/22-07-2022 πρακτικό, η Επιτροπή Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών προχώρησε στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους 

ανωτέρω προσωρινούς αναδόχους.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: 

Α. την επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 71929/22-07-2022 πρακτικού της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και 

Β. την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων:

➢ Για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», στον κ. Δημήτριο Γαλαίο του 

Σταύρου, ο οποίος προσέφερε για το ελαιόλαδο ποσοστό έκπτωσης 15 % στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών και για τα υπόλοιπα είδη της ομάδας «Α», το ποσό των 65.405,53 

€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Γενικό σύνολο: 83.334,53 €).

➢ Για την Ομάδα «Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου», στον κ. Αναστάσιο Κιάμο, ο 

οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 24 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών.

➢ Για την Ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», στην εταιρεία «Αίαντας 

Τροφοδοσίες Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 18,30 % στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών.

➢ Για την Ομάδα «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, ο 

οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 25 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών.

➢ Για την Ομάδα «Ε-Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, ο 

οποίος προσέφερε το ποσό των 8.949,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %.

➢ Για την Ομάδα «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, ο οποίος 

προσέφερε το συνολικό ποσό των 29.560,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %.

➢ Για την Ομάδα «Ζ - Προμήθεια  Ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου», στον 

κ. Ανδρέα Σκουριά, ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 8.237,47 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %.

➢ Για την Ομάδα «Η - Προμήθεια  Μικρογευμάτων», στην εταιρεία «Must Sandwich 

O.E.», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 10.280,74 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %.  

            Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη της Επιτροπής 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62da8cc470128e28a8aad21b στις 22/07/22 15:22

           Θεοδώρα Κατσέλου      1. Μαρία Μάντακα  2. Αιμιλία Μουστακάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  01/07/2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                        Προς:
                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                         κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α. 
ΣΥΜΒ
ΑΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Η με αρ. 214/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 74.400,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%)
         συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με  
         την με αριθμ. 56/2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
2. Το έργο χρηματοδοτείται  από πόρους Δήμου. 
3. Με την υπ. αριθμ. 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
4.  Η με αρ. πρωτ. 67582/30-12-2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή αναδόχου του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
5.  Tην με αρ. 67549/30-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (A.Α.Υ) με αριθμό καταχώρησης Α-
1229 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.  
6. Τη με αριθμό 11638/09-02-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε απευθείας η ανάθεση 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση: 
«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση  “2,00%”. 
7. Στις  8  Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 21521 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του 
Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε., ποσού 
72.941,78ευρώ με Φ.Π.Α., με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης 
την 08-09-2022 .
8. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 23392/14-03-2022 πράξη ορισμού των κ. Λαμπρινίδου 
Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού  και Καραδήμα Μαρίας ως επιβλεπουσών του έργου. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο
Ι
                   

  
ΘΕΜΑ:  Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου:          
         «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

5ο ΘΕΜΑ
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Το αντικείμενο της σύμβασης   είναι οι εργασίες  που αφορούν στην κατασκευή νέας πλατείας επί της οδού 
Γαλήνης, με σκοπό την αστική αναβάθμιση της περιοχής του Πανοράματος του Δήμου Αχαρνών. Ενδεικτικά 
θα πραγματοποιηθούν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευής τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
διάστρωσης σκυροδέματος,  τοποθέτησης πρόχυτων κρασπέδων  και πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, 
τοποθέτησης φωτισμού, φύτευσης και τοποθέτησης εξοπλισμού πλατείας (καθιστικά, κάδους 
απορριμμάτων). 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της εργολαβικής σύμβασης 
δηλαδή 72.941,78€.

Δ.  ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 55142/10-06-2022 δήλωσή του, ο Ανάδοχος, ζητά επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό  διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή της 
αίτησης του (δηλ. έως την 10-12-2022) κατά το άρθρο 153.1.α του
Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022), το οποίο αφορά σε ¨ Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση 
συμβάσεων δημοσίων έργων¨ σύμφωνα με το οποίο: 
¨Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, 
και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου 
δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία 
από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου 
καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι 
δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της 
συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.¨

 
Προκειμένου να  υπάρξει  έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και εφόσον βάσει του Άρθρου 153 
του Ν. 4938/2022, η υποβολή της δήλωση επιμήκυνσης του
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο , καθίσταται
δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, η Υπηρεσία αποδέχεται την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του  ΦΕΚ 109/Α/2022, ήτοι μέχρι  
06/12/2022. 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

                                                               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

                                                                      Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  Μηχανικός Η/Μ
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Ο
Ι
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,  18/07/ 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                                                                                        Προς:
                                                             Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής
                                                                         κο Σπύρο Βρεττό

  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α. 
ΣΥΜ
ΒΑΤΙ
ΚΑ 
ΚΑΙ 
ΕΝΗ

ΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 67/2019 Μελέτη Προϋπολογισμού 328.800,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%)
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 
267/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (σύμφωνα με την 64142/13-11-2018 
Πράξη Ένταξης του Δήμου Αχαρνών), στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 
και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : : Επισκευή και συντήρηση στεγών εκ κεραμοσκεπής σε 
σχολικά κτίρια της ΔΕ Θρακομακεδόνων Δήμου Αχαρνών, με εγκεκριμένο ποσό για το έργο του 
θέματος: 328.800,00€ (με Φ.Π.Α.)
3. Με την υπ. αριθμ. 51/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
4. Με την 421/2021 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών επικυρώθηκε το πρακτικό 
της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία “Κ/Ξ  ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ    ΜΟΣΧΟΣ     - 
ΜΕΤΡΟΝ  ΑΤΕ” με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 49,00% 
5. Στις  3  Νοεμβρίου 2021 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 45820   εργολαβική σύμβαση μεταξύ του 
Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας “Κ/Ξ  ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 
ΟΡΕΣΤΗΣ    ΜΟΣΧΟΣ     - ΜΕΤΡΟΝ  ΑΤΕ”, ποσού 167.674,21 ευρώ με Φ.Π.Α., με συμβατικό χρόνο 
εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 03-05-2022 .
6. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 46224/04-11 -2021 πράξη ορισμού της κ. Λαμπρινίδου Ειρήνης, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού ως επιβλέπουσας του έργου. 

  
ΘΕΜΑ: Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

 

6ο ΘΕΜΑ
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7. Με την 152/2022 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε παράταση χρόνου 
περαίωσης  κατά τρεις (3) μήνες, ητοι μεχρι την 03/08/2022

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση  της στέγης του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Θρακομακεδόνων και την αντικατάσταση της στέγης του Λυκείου Θρακομακεδόνων. Περιλαμβάνονται 
εργασίες καθαίρεσης επικεραμώσεων, καθαίρεσης φέροντος οργανισμού  ξύλινης  στέγης, τοποθέτησης 
ικριωμάτων, φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά υλικών, κατασκευής, σανιδώματος,  στεγάνωσης  
επικεράμωσης και επιτεγιδωσης  ξύλινης στέγης, επικάλυψης οριζοντίων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα, τοποθέτησης υδρορροών  και αποκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας των δύο 
κτιρίων 

 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της εργολαβικής σύμβασης 
δηλαδή 167.674,21€. 

Δ.  ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 70055/18-07-2022 δήλωσή του, ο Ανάδοχος, ζητά επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό  διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή της 
αίτησης του κατά το άρθρο 153 του
Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022), το οποίο αφορά σε ¨ Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση 
συμβάσεων δημοσίων έργων¨ σύμφωνα με το οποίο: 
¨Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, 
και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου 
δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία 
από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου 
καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι 
δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της 
συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.¨

 
Προκειμένου να  υπάρξει  έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και εφόσον βάσει του Άρθρου 153 
του Ν. 4938/2022, η υποβολή της δήλωση επιμήκυνσης του
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο , καθίσταται
δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, η Υπηρεσία αποδέχεται την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του  ΦΕΚ 109/Α/2022, ήτοι μέχρι  
06/12/2022. 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

              

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

                                                            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &  Μηχανικός Η/Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,   19 / 07 / 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη 
Τηλ.: 213 20 72 446

Ηλ. Ταχ.: pramantani@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                    

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :                   

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. 19/2022 Μελέτη του έργου : «ΑΣΦΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ» του Δήμου Αχαρνών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την 

με αρ. 67/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής       

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ,00 € με ΦΠΑ  (24%)  και θα καλυφθεί 

από ιδίους πόρους  ως εξής:

• Ποσό 200.000 € από τον Κ.Α. 30.7333.024 Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου,

Οικονομικού Έτους 2022

• Ποσό 400.000 € από τον Κ.Α. 30-7333.020  Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου,

  Οικονομικού Έτους 2023

• Ποσό 400.000 € από τον Κ.Α. 30-7333.020  Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου,

   Οικονομικού Έτους 2024.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου , 

παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής για την έγκριση της με αρ. 19/2022 μελέτης. 

Ο   Διευθυντής  Τ.Υ.

Προς:   Τον Πρόεδρο Οικονομικής  
            Επιτροπής 
     κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό
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Αναστάσιος Δαμάσκος

Ηλ./Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης : Ραμαντάνη Πολυτίμη Αχαρνές,    19-07-2022

  E I Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

τον κ. Πρόεδρο
    της Οικονομικής Επιτροπής 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αρ. 35/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 1.000.000 € με Φ.Π.Α. (24%) συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
2. Με την με αριθμό 305/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
3. Με την με αριθμό 368/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
4. Με την με αριθμό 668/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία 
ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε με μέση έκπτωση 55,25%
5. Στις 30/03/2022 υπεγράφη το με αριθμό 29517 Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνα 
Βρεττού  και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε και με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης δώδεκα (12) 
μηνών.
6. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 29911/31-03-2022 πράξη ορισμού της  Ραμαντάνη Πολυτίμης , Πολ. Μηχανικού ΤΕ , ως 
επιβλέπουσας του έργου. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και συντήρηση οδών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών.

 Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε 
 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται :

  
ΘΕΜΑ:     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (Α.Π.Ε) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
                 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
                  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ»             
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Για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον 1o Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για τις συμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 464.608,25€ εκ των 

οποίων 295.950,40 € για εργασίες, 53.271,07 € για Γ.Ε& Ο.Ε., 425,47 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 25.000,00 € για 

απολογιστικές εργασίες, 37,13 € για αναθεώρηση και 89.924,18 € για Φ.Π.Α. 

Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών. 
Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συνολικού συμβατικού 

οικονομικού αντικειμένου. Βρίσκεται δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του ποσού του συμφωνητικού 

       Ο  Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.                    
                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ                               

   
                                                  

                                                                                                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                            
                                                         ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές,   19 / 07 / 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη 
Τηλ.: 213 20 72 446

Ηλ. Ταχ.: pramantani@acharnes.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                    

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :                   

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. 69/2022 Μελέτη του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την 

με αρ. 67/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 745.000,00 €  με ΦΠΑ  (24%)  σε βάρος του κωδικού  Κ.Α. 00-
6495.024 οικονομικού έτους 2022 και θα καλυφθεί από το υπολειπόμενο ποσό των  995.766,00 €  της  Χρηματοδότησης 

του ΥΠΕΣ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της   Χώρας» (ΣΑΕ 055/2021)

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου , 

παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής για την έγκριση της με αρ. 69/2022 μελέτης. 

Ο   Διευθυντής  Τ.Υ. 

Προς:   Τον Πρόεδρο Οικονομικής  
            Επιτροπής 
     κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό
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Αναστάσιος Δαμάσκος

Ηλ./Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.

                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου 
και Λοιπού Εξοπλισμού
E-mail: kkasimatis@acharnes.gr 

Προς:  Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 69630/15-7-2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην επέκταση της χρονικής 

διάρκειας κατά εκατόν ενενήντα (190) ημέρες της με αρ. πρωτ. 37956/21-04-2022 σύμβασης της εταιρείας 

«Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι 

λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των 

συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά εκατόν ενενήντα (190) ημέρες της με αρ. πρωτ. 37956/21-04-

2022  σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων 

οχημάτων λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής 

κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 65500/07-07-2022 αίτημα της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», που 

αφορά στην επέκταση της σύμβασης κατά εκατόν ενενήντα (190) ημέρες. της με αρ. πρωτ. 37956/21-04-2022 

σύμβασης, για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω  προβλημάτων  

στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του 

COVID-19.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

 Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 69630/15-7-2022  πρακτικού της Επιτροπή αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού,  που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά 

εκατόν ενενήντα (190) ημέρες, της με αρ. πρωτ. 37956/21-04-2022 1 σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για 

την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην 
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εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του 

COVID-19. και 

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας κατά εκατόν ενενήντα (190) ημέρες της με αρ. πρωτ. 37956/21-04-2022  

σύμβασης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε.», για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων λόγω ανωτέρας 

βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των 

συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

Κασιμάτης Κωνσταντίνος      1. Παπαδόπουλος Σάββας    2. Παππούς Σπυρίδων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και 
ειδικών συνεργείων

                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π
ρ
ο
ς
:
 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη: α) της ακύρωσης της αρ. 309/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ: 9ΔΞΗΩΨ8-Ρ9Λ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, 
μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης με την διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) της ανάθεσης υπηρεσιών  αποκομιδής, 
μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους 
χώρους της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, βάσει της αρ. 67/2022 σχετικής μελέτης της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Κ. Πρόεδρε,      
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση ή 
μη: 
α) της ακύρωσης της αρ. 309/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΔΞΗΩΨ8-Ρ9Λ) σύμφωνα 
με την οποία εγκρίθηκε: η ανάθεση υπηρεσιών  αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων 
καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων του 
Δήμου Αχαρνών, η αρ. 43/2022 σχετική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η 
προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης 
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης, καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής προσφυγής στην 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

 β) της ανάθεσης υπηρεσιών  αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού 
βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων του Δήμου 
Αχαρνών, βάσει της αρ.  67/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
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2) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

4) το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Η 
οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς 
και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται»

5) το γεγονός ότι: οι διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών  αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης 
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. 
Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών που εγκρίθηκαν με την αρ. 309/7-6-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και η υλοποίηση των εργασιών δεν δύνανται να ολοκληρωθούν έως τις 
3-8-2022 (λήξη προθεσμίας κήρυξης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των πυρκαγιών του 
Αυγούστου 2021 στις 3-8-2022)

6)  το γεγονός ότι η Δ.Κ. Θρακ/νων συνορεύει με περιαστικό δάσος και ο τεράστιος παραγόμενος 
όγκος πρέπει να απομακρύνεται άμεσα προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς διανυομένης της 
αντιπυρικής περιόδου 2022 

7)  την αρ. 67/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων 
καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ Θρακομακεδόνων του 
Δήμου Αχαρνών. Τα απόβλητα αυτά θα οδηγηθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης προς 
αξιοποίηση (ενδεικτικά: παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, φυτοχωμάτων, εναλλακτικών 
καυσίμων (pellet), compost). 
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της διαχείρισης των 
αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, διαλογή κ.λ.π), έως και την τελική διάθεση αυτού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανώτερων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 20.152,00 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ (24.988,48 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών από τον 
ΚΑ: 20-6142.003 «Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών Δ.Κ Θρακομακεδόνων» του προϋπολογισμού του 
έτους 2022.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών 

απορριμμάτων

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
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                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ           ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ
              ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ       ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο.
Περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, θα 
διέπουν τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης του 
Δήμου Αχαρνών. Είναι αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά και 
διαχείριση υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης  λόγω του τεράστιου παραγόμενου όγκου ο οποίος πρέπει να 
απομακρύνεται άμεσα προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς διανυομένης της αντιπυρικής περιόδου 2022, 
καθώς και του γεγονότος ότι η Δ.Κ. συνορεύει με περιαστικό δάσος.
Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές
Συλλογή - Μεταφορά των αποβλήτων
Τα υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης αποτελούνται κυρίως από κλαδιά, γρασίδι, φύλλα,  κορμούς δένδρων 
κ.λ.π
Η επεξεργασία των υλικών γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και 
συνεργατών αυτού.
Η φόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού 
θα γίνεται με προσωπικό και οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργου κλπ.) του οικονομικού φορέα. Τα οχήματα 
θα εισέρχονται στη μονάδα ανακύκλωσης-ανάκτησης του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού, όπου 
θα ζυγίζεται το κάθε όχημα και θα εκδίδεται το αντίστοιχο ζυγολόγιο, το οποίο θα αποτελεί ένα από τα 
παραστατικά για την πληρωμή του αναδόχου. 
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την αποκομιδή, μεταφορά, τυχόν επεξεργασία (ενδεικτικά: 
διαλογή/κοπή/θρυμματισμό/λειοτεμαχισμό) και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων υλικών σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες μονάδες, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αδειοδοτημένων προς τούτο συνεργατών του καθώς και το 
κόστος όλων των παραπάνω εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω τελική διάθεση περιλαμβάνεται στις 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα και στο προϋπολογισμένο με το παρόν ποσό.
Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τη διακίνηση των αποβλήτων που παραλαμβάνει 
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά το Δήμο. 
Ο οικονομικός φορέας και οι συνεργάτες του πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις) ώστε να παρέχουν την υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τη μεταφορά των αποβλήτων με οχήματα, τα οποία θα διαθέτουν 
κατάλληλα καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των αποβλήτων στους δρόμους.
Άρθρο 3ο: Συμπληρωματικά στοιχεία

α/α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(ευρώ)

Δαπάνη
(ευρώ)

1
Υπηρεσίες αποκομιδής, 

μεταφοράς και διαχείρισης 
υπολειμμάτων καθαρισμού 

βλάστησης

τόνος (tn) 916 22,00 20.152,00

Σύνολο 20.152,00

Φ.Π.Α. 24% 4.836,48

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 24.988,48
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Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει:
1)Να είναι εγγεγραμμένος και καταχωρημένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου άρθρο 
52 του νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021).

2)Να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ασφαλιστικού ορίου 
τουλάχιστον 100.000 € ετησίως στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη 
έναντι τρίτων και επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης 
ζημιογόνου συμβάντος.

3)Ο ίδιος ή οι συνεργάτες αυτού να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ       
          ΤΕ    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής.
 Το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους της συμβάσεως, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκομιδής, 
μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων καθαρισμού βλάστησης της Δ.Κ Θρακομακεδόνων του Δήμου 
Αχαρνών.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
> Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

> Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

> Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

> Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

> Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

> Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

> Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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> Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,

> Του Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

> Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις",

> Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)

> Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών

> Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

> Του Ν.3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων 
του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με 
αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες"

> Του Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

> Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

> Του Ν.2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",

> Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία",

> Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

> Του Π.Δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της 
με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

> Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

> Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά 
την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης,

> Του Ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

> Του Ν.4555/18 « Πρόγραμμα Κλεισθένη »

> Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
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οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., 
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα 
ισχύουν.

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της υπηρεσίας
3.1 Η δαπάνη των εργασιών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  24.988,48 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2022.

3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή υπηρεσίας, είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω:
> Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές.

> Συγγραφή Υποχρεώσεων.

> Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Άρθρο 5ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης.
5.1 Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας στον 
οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5.2 Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται ιδιοχείρως πρόσκληση 
για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Υπογραφή σύμβασης
6.1 Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

6.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο κεντρικό ηλεκτρονικό 
μητρώο δημοσίων συμβάσεων και διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου 2022 ή νωρίτερα μέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή της υπηρεσίας - επίβλεψη
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία η οποία:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Για τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει στην 
υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα σχετικά παραστατικά (ζυγολόγια) καθώς και συμπληρωμένο τον 
κάτωθι συγκεντρωτικό πίνακα:

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
 ΕΚΑ

Ποσότητα 
Αποβλήτου tn

Στοιχεία
Δραστηριότητας
Συλλογής &
Μεταφοράς
Αποβλήτου

Στοιχεία 1ης

Εγκατάστασης
Παραλαβής/
Αποθήκευσης
Αποβλήτου

Εργασία ανάκτησης/
Διάθεσης του
Αποβλήτου στον τελικό 
αποδέκτη

……………. …………… ……………… ………………. …………………
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Άρθρο: 8ο Πληρωμές οικονομικού φορέα
8.1 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας 

των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

8.2 Όλες οι πληρωμές του οικονομικού φορέα υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, 
και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ. κατά τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

8.3 Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων" και σύμφωνα 
με τη διαδικασία παραλαβής και με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων 
απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

8.4 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις.

8.5 Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους.

Άρθρο 9°: Αθέτηση όρων συμφωνίας
Η από μέρους του οικονομικού φορέα αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της υπογραφείσας 
σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να 
επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμής
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 11ο: Ανωτέρα βία
Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. 
Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα 
περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη 
σύμβαση που του ανατέθηκε.
Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Αχαρνών και οικονομικού φορέα, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις Οικονομικού Φορέα
13.1 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία όπως προβλέπεται απ' 
τον νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών αυτοί θα πρέπει να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας.
13.2 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να αναγράφεται ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 
περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (Ν. 4685/2020)
13.3 Ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).
13.4 Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα, να λαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
13.5 Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί 
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συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ' αυτόν. Ο Δήμος 
δεν έχει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και 
επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός αν η ζημία ή βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του 
Δήμου, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.
13.6 O οικονομικός φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην μη λήψη 
των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
13.7 Ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το απασχολούμενο 
εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό.
13.8 Εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο οικονομικός φορέας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποκαταστήσει ή 
βελτιώσει αυτές στο χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος
13.9 Οι οδηγοί - χειριστές να είναι ικανοί και έμπειροι και να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια οδηγού-χειριστή, 
λίστα των οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που κριθούν 
ακατάλληλοι, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. 
13.10 Τα οχήματα-μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας, λίστα των οποίων θα 
κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες 
κυκλοφορίας σε ισχύ, να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσεως, να είναι νόμιμα ασφαλισμένα και ΚΤΕΟ. 
13.11   Οι δαπάνες λειτουργίας των οχημάτων-μηχανημάτων έργου όπως οδηγοί, χειριστές, καύσιμα, λιπαντικά 
κ.λ.π. βαραίνουν τον οικονομικό φορέα.
13.12. Το κόστος επισκευής & συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, από οποιαδήποτε αιτία 
προκύψει κατά την διάρκεια της συμβάσεως, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.
13.13 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τα μέσα ατομικής προστασίας κατά 
την ώρα εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
13.14 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και 
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη 
υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του 
οικονομικού φορέα, επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο. 
13.15 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες όπως ορίζεται 
από τον Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια των εργασιών.
13.16 Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου η οποία 
δύναται να ορίσει υπεύθυνο/ους παρακολούθησης του έργου.
13.17 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον 
προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ' αυτήν σχετικών 
οδηγιών.
13.18 Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτής της 
μελέτης σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή η ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί κάτι από τα παραπάνω ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.
13.19 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στα άρθρα του 
συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας.

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
    
     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ       ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ       
          ΤΕ    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ              ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: 
α) της ακύρωσης της αρ. 309/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΔΞΗΩΨ8-Ρ9Λ) σύμφωνα με 

την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού 
βλάστησης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

β) της ανάθεσης υπηρεσιών  αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης 
που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, βάσει της αρ.   
67/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
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Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
           Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων

                                                                                               Ευστάθιος Τοπαλίδης

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και 
ειδικών συνεργείων Π

ρ
ο
ς
:
 

Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης 
σύμμεικτων αποβλήτων στην Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 70/2022 σχετική 
μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Κ. Πρόεδρε,      

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 
έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων 
στην Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 70/2022 σχετική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης

Έχοντας υπ’ όψιν:
8) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

9) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

12ο ΘΕΜΑ
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10) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

11) το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Η 
οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, 
ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 
καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός 
της οποίας αυτές παρέχονται»

12)  το γεγονός ότι η Δ.Κ. Θρακ/νων συνορεύει με περιαστικό δάσος και ο τεράστιος παραγόμενος 
όγκος των αποβλήτων πρέπει να απομακρύνεται άμεσα προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς 
διανυομένης της αντιπυρικής περιόδου 2022 

13)  το γεγονός ότι είναι προσφορότερο για τον Δήμο τα εν λόγω απόβλητα να οδηγηθούν προς 
ανακύκλωση και όχι προς υγειονομική ταφή

14)  την αρ. 70/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

θθβ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων του 
Δήμου Αχαρνών τα οποία αποτελούνται από ποικίλα υλικά όπως παλαιά έπιπλα, στρώματα, ποσότητες 
κλαδεμάτων και μπάζα-χώματα. Τα απόβλητα αυτά πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τους κοινόχρηστους 
χώρους της Δ.Κ. Θρακομακεδόνων και σε συνέχεια διαλογής τους μπορούν να αποτραπούν από την ταφή μέσω 
της αξιοποίησης του κατάλληλα επεξεργασμένου κλάσματος, ενώ οι προσμίξεις (πέτρες & χώματα) να 
οδηγηθούν σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας για τη αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση σύμμεικτων 
αποβλήτων από κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ Θρακομακεδόνων και έχει στόχο την προστασία της Δ.Κ. 
Θρακομακεδόνων από πυρκαγιές καθώς και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων κλασμάτων των αποβλήτων και 
την απομείωση του όγκου των αποβλήτων που τελικά προωθούνται για υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι:

o διανύουμε την αντιπυρική περίοδο 2022

o τα σύμμεικτα απόβλητα είναι κατά κύριο λόγο εύφλεκτα

o η Δ.Κ Θρακομακεδόνων  συνορεύει με περιαστικό δάσος

o ο παραγόμενος όγκος των σύμμεικτων αποβλήτων είναι τέτοιος ώστε δεν είναι εφικτή η άμεση 
απομάκρυνσή τους

είναι αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των 
αποβλήτων αυτών  

Αναλυτικότερα:
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών συμπεριλαμβανομένης της 

διαλογής για τυχόν ανάκτηση υλικών, έως και την τελική διάθεση αυτού.

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανώτερων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 20.156,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
(24.994,06 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών από τον ΚΑ 20-
6142.011 «Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων Δ.Κ Θρακομακεδόνων» του 
προϋπολογισμού του έτους 2022.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ                                 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΑΝΕΑ
                                        ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών 

απορριμμάτων

α/α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(ευρώ)

Δαπάνη
(ευρώ)

1 Υπηρεσίες αποκομιδής,  
μεταφοράς και διάθεσης 
σύμμεικτων αποβλήτων

τόνος (tn) 443 45,50 20.156,50

Σύνολο 20.156,50

Φ.Π.Α. 24% 4.837,56

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 24.994,06
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο.

Περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, θα 
διέπουν τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αχαρνών. Είναι 
αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την αποκομιδή και επεξεργασία μέρους των σύμμεικτων 
ΑΣΑ που σήμερα οδηγείται στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), με στόχο την προστασία 
της Δ.Κ Θρακομακεδόνων από πυρκαγιές καθώς και την μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που οδηγούνται 
σε υγειονομική ταφή.

Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές

Συλλογή - Μεταφορά των Απορριμμάτων

Τα υλικά αποτελούνται κυρίως από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως ογκώδη ανάμικτα με πέτρες, χώματα, 
μπάζα και τυχόν άλλα υλικά.

Η επεξεργασία των υλικών γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και 
συνεργατών αυτού.

Η φόρτωση και μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού θα 
γίνεται με προσωπικό και οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργου, κλπ.) του οικονομικού φορέα. Τα οχήματα θα 
εισέρχονται στη μονάδα ανακύκλωσης-ανάκτησης του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού, όπου θα 
ζυγίζεται το κάθε όχημα και θα εκδίδεται το αντίστοιχο ζυγολόγιο, το οποίο θα αποτελεί ένα από τα παραστατικά 
για την πληρωμή του αναδόχου. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία (ενδεικτικά: 
απομετάλλωση/αποπέτρωση/κοπή/θρυμματισμό) και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων υλικών σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αδειοδοτημένων προς τούτο συνεργατών του 
καθώς και το κόστος όλων των παραπάνω εργασιών. Τα υλικά αυτά εκτρέπονται κατ' αυτό τον τρόπο από την 
ταφή. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω τελική διάθεση περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα και 
στο προϋπολογισμένο με το παρόν ποσό.

O οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τη διακίνηση των αποβλήτων που παραλαμβάνει στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά το Δήμο. 
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Ο οικονομικός φορέας και οι συνεργάτες του πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις) ώστε να παρέχουν την υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν.

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τη μεταφορά των αποβλήτων με οχήματα, τα οποία θα διαθέτουν κατάλληλα 
καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των αποβλήτων στους δρόμους.

Άρθρο 3ο: Συμπληρωματικά στοιχεία

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει:

4) Να είναι εγγεγραμμένος και καταχωρημένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου άρθρο 
52 του νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021).

5) Να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ασφαλιστικού ορίου 
τουλάχιστον 100.000 € ετησίως στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη 
έναντι τρίτων και επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου 
συμβάντος.

6) Ο ίδιος ή οι συνεργάτες αυτού να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες.  

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

               ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ                                   ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΑΝΕΑ
                           ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                       ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής.

Το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους της συμβάσεως, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκομιδής, 
μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αποβλήτων της Δ.Κ Θρακομακεδόνων.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
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> Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

> Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

> Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,
> Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
> Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
> Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
> Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
> Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
> Του Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
> Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
> Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)
> Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
> Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
> Του Ν.3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες"
> Του Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
> Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
> Του Ν.2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα",
> Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία",
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> Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
> Του Π.Δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
> Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

> Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά 
την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης,

> Του Ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)»
> Του Ν.4555/18 « Πρόγραμμα Κλεισθένη »

>Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της υπηρεσίας

3.4 Η δαπάνη των εργασιών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 24.994,06 €, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%.

3.5 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2022.

3.6 Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή υπηρεσίας, είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω:

> Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές.

> Συγγραφή Υποχρεώσεων.

> Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Άρθρο 5ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης.

5.1 Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας στον 
οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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5.2 Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται ιδιοχείρως πρόσκληση 
για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Υπογραφή σύμβασης

6.3Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

6.4Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο κεντρικό 
ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων και διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου 2022 ή νωρίτερα 
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή της υπηρεσίας - επίβλεψη
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία η οποία:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Για τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει στην υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα σχετικά παραστατικά (ζυγολόγια) καθώς και συμπληρωμένο τον κάτωθι 
συγκεντρωτικό πίνακα:

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
 ΕΚΑ

Ποσότητα 
Αποβλήτου tn

Στοιχεία
Δραστηριότητας
Συλλογής &
Μεταφοράς
Αποβλήτου

Στοιχεία 1ης

Εγκατάστασης
Παραλαβής/
Αποθήκευσης
Αποβλήτου

Εργασία ανάκτησης/
Διάθεσης του
Αποβλήτου στον 
τελικό αποδέκτη

……………. …………… ……………… ………………. …………………
Άρθρο: 8ο Πληρωμές οικονομικού φορέα

8.6 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας των 
υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

8.7 Όλες οι πληρωμές του οικονομικού φορέα υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, 
και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ. κατά τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

8.8 Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων" και σύμφωνα με τη 
διαδικασία παραλαβής και με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων 
απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
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ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

8.9 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις.

8.10 Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους.

Άρθρο 9°: Αθέτηση όρων συμφωνίας

Η από μέρους του οικονομικού φορέα αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης ή 
μη πλήρης συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που 
προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμής

Η τιμή θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 11ο: Ανωτέρα βία
Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. Στερείται, 
όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη 
στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση που του ανατέθηκε.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Αχαρνών και οικονομικού φορέα, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις Οικονομικού Φορέα

13.1 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία όπως προβλέπεται απ' τον 
νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών αυτοί θα πρέπει να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας.

13.2 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να αναγράφεται ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 
περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (Ν. 4685/2020)

13.3 Ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
(άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).

13.4 Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα, να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

13.5 Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί 
συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ' αυτόν. Ο Δήμος δεν 
έχει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις 
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σχετικά με αυτές, εκτός αν η ζημία ή βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του Δήμου, των 
αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.

13.6 O οικονομικός φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην μη λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

13.7 Ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό 
κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό.

13.8 Εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο οικονομικός φορέας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποκαταστήσει ή 
βελτιώσει αυτές στο χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος.

13.9 Οι οδηγοί - χειριστές να είναι ικανοί και έμπειροι και να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια οδηγού-χειριστή, 
λίστα των οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι, 
ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. 

13.10 Τα οχήματα-μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας, λίστα των οποίων θα 
κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας 
σε ισχύ, να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσεως, να είναι νόμιμα ασφαλισμένα και ΚΤΕΟ. 
13.11   Οι δαπάνες λειτουργίας των οχημάτων-μηχανημάτων έργου όπως οδηγοί, χειριστές, καύσιμα, λιπαντικά 
κ.λ.π. βαραίνουν τον οικονομικό φορέα.

13.12. Το κόστος επισκευής & συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, από οποιαδήποτε αιτία προκύψει 
κατά την διάρκεια της συμβάσεως, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.

13.13 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τα μέσα ατομικής προστασίας κατά την 
ώρα εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

13.14 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και 
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία 
για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του οικονομικού φορέα, 
επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο. 

13.15 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες όπως ορίζεται από 
τον Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια των εργασιών.

13.16 Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου η οποία θα 
ορίσει υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου.

13.17 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον 
προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ' αυτήν σχετικών οδηγιών.

13.18 Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτής της 
μελέτης σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή η ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί κάτι από τα παραπάνω ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.

13.19 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στα άρθρα του 
συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

       ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ                       ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΑΝΕΑ
                 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       
ιθθβ

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής, 
μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων στην Δ.Κ Θρακομακεδόνων σύμφωνα με την αρ. 
70/2022 σχετική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
           Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων

                                                                                               Ευστάθιος Τοπαλίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & 
Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 20 Ιουλίου 2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                       

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 

και ισχύουν 

3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη 

της Οικονομικής επιτροπής  

5) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

6) Την από 06-05-2022   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2679/2022  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης  : 

72/2022 Αγωγή  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  ( Τακτική διαδικασία ) της ομόρρυθμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο 

13ο ΘΕΜΑ
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«ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ) 

με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ για την καταβολή νομιμοτόκως,    από τον εναγόμενο,    

λόγω ανάληψης των υποχρεώσεων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ με την επωνυμία 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  

(  Κ.ΕΔ.Α.) μετά τη λύση της , των  ανεξόφλητων οφειλών της  από αγορά   ειδών  εμπορίας της εν 

λόγω εταιρείας κατά το έτος 2007

7) Την αναγκαιότητα κατάθεσης προτάσεων εκ μέρους του εναγόμενου Δήμου  ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών  εντός της   προθεσμίας των ενενήντα  ( 90 ) ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά το άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει. 

8) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει επιλεγεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

9) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η 

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο 

εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να συντάξει   και να  

καταθέσει προτάσεις     ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Τακτική διαδικασία ν. 4335/2015 ),  εντός 

της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας , επί της από  06-05-2022   με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 2679/2022  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης  : 72/2022 Αγωγής  ( Τακτική διαδικασία 

) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » και τον διακριτικό 

τίτλο «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ) 

με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ για την καταβολή από τον εναγόμενο, νομιμοτόκως,   λόγω 

ανάληψης των υποχρεώσεων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  (  Κ.ΕΔ.Α.)   των  ανεξόφλητων οφειλών   της  από αγορά   ειδών  

εμπορίας της εν λόγω εταιρείας κατά το έτος 2007.

2. Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση,  η οποία 

ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων  (500,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δικηγόρων 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Ράϊκος Διονύσιος με ΑΜΔΣΑ: 10222

  

 Η Προϊσταμένη                                       Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                              Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 20 Ιουλίου  2022                                  

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 

και ισχύουν 

3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη 

της Οικονομικής επιτροπής  

5) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού.

6) Την από 05-05-2022   με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2680/2022  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης  : 

73/2022 Αγωγή  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών  ( Τακτική διαδικασία ) της ομόρρυθμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο 

«ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( ΟΤΑ) 

με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ για την καταβολή από τον εναγόμενο, λόγω ανάληψης των 

14ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62da8cc470128e28a8aad21b στις 22/07/22 15:22

υποχρεώσεων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δήμου Αχαρνών  

Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. μετά τη λύσης της, νομιμοτόκως των  ανεξόφλητων    οφειλών της,   από αγορά ειδών  

εμπορίας της εν λόγω εταιρείας κατά το έτος 2006.  

7) Την αναγκαιότητα κατάθεσης προτάσεων εκ μέρους του εναγόμενου Δήμου  ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αχαρνών  εντός της   προθεσμίας των ενενήντα  ( 90 ) ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά το άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει. 

8) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει επιλεγεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

9) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής 

Συμβούλου, κατ΄ άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της οποίας δεν υπάγεται η 

εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο 

εν γένει χειρισμός δικαστικών υποθέσεων 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση : 1. Για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για  να συντάξει   και να  

καταθέσει προτάσεις  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ( Τακτική διαδικασία ν. 4335/2015 ),    εντός 

της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας ,  επί της από 05-05-2022   με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης: 2680/2022  και Ειδικό  Αριθμό Κατάθεσης  : 73/2022 Αγωγής    της ομόρρυθμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΟΝΤΟΣ 

Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

( ΟΤΑ) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ για την καταβολή από τον εναγόμενο, λόγω ανάληψης 

των υποχρεώσεων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δήμου Αχαρνών  ( 

Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α.) μετά τη λύση της, , νομιμοτόκως των  ανεξόφλητων οφειλών  της,  από αγορά ειδών  

εμπορίας της εν λόγω εταιρείας κατά το έτος 2006. 

2.Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου  δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση,  η οποία 

ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα   (550,00) ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δικηγόρων 

Προτεινόμενος δικηγόρος: κος Ράϊκος Διονύσιος με ΑΜΔΣΑ: 10222

  

 Η Προϊσταμένη                                       Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                              Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       
                     Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

                        Αχαρνές, 20 Ιουλίου  2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 540/20-07-2022 (ΑΔA: 6Ο6ΝΩΨ8-1Σ1) αποφάσεως  

                Δημάρχου   σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής 

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών   

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής 

15ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62da8cc470128e28a8aad21b στις 22/07/22 15:22

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής

10)  Την υπ΄αριθμ.: 540/20-07-2022 (ΑΔA: 6Ο6ΝΩΨ8-1Σ1) απόφαση  Δημάρχου  η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.: 540/20-07-2022 

(ΑΔA: 6Ο6ΝΩΨ8-1Σ1) αποφάσεως  Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε Πληρεξούσια Δικηγόρος η κα 

Φανή Γκολέμη του Ιωάννη δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 32539: 1. Για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Αχαρνών, ήτοι τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη για την ακύρωση: α] της παρά πόδας της υπ' 

αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 13.07.2022 

επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως∙ και β] Κάθε 

άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη για την αναστολή 

εκτέλεσης: α] της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών από 13.07.2022 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής 

αναγκαστικής εκτελέσεως∙ και β] Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, με αίτημα 

χορηγήσεως προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης.

3. Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για την παράσταση και κατάθεση σημειώματος 

ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση του ως άνω 

αιτήματος χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, κατά την ορισθείσα, ως και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή 

δικάσιμο κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη.
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Η αμοιβή της Πληρεξουσίας Δικηγόρου ορίσθηκε: α) για τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής στο 

ποσό των εκατόν δύο (102,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ∙ β) για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως αναστολής στο ποσό των εκατόν επτά 

(107,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ∙ και γ) για 

την παράσταση και την κατάθεση σημειώματος κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής αναστολής 

εκτέλεσης όταν και όπου αυτή ορισθεί στο ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων (134,00) ευρώ πλέον 

αναλογούντος Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια 

αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.

                        Η Προϊσταμένη                             Η Νομική Σύμβουλος      

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                      Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       
                       Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 21 Ιουλίου 2022                     

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής  

5) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

6) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, 

7)  Το  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 67885/12-07-2022 έγγραφο   της Νομικής Συμβούλου, κατόπιν του   υπ. αρ. 

πρωτ.: 65704/7-7-2022  εγγράφου   μετά των συνημμένων αυτού της  Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών  Προσωπικού, στο 

16ο ΘΕΜΑ
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οποίο αναφέρεται ότι: «κατόπιν μελέτης του ως άνω εγγράφου /αιτήματος του εργαζομένου του 

Δήμου σχετικά με μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία Τ.Ε.,  εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010,περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, την ανάθεση  σύνταξης της αιτούμενης 

γνωμοδότησης σε πληρεξούσιο  δικηγόρο,  λόγω απαιτούμενων εξειδικευμένων ειδικών γνώσεων 

εργατικού δικαίου και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εν λόγω υπόθεσης.»  

8) Την αναγκαιότητα παροχής   γνωμοδότησης  επί του  υπ. αρ. πρωτ.: 65704/7-7-2022  εγγράφου   μετά 

των συνημμένων αυτού της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών  Προσωπικού, μετά των συνημμένων αυτού, κατόπιν  

του υπ΄αριθμ. πρωτ.: 67885/12-07-2022 εγγράφου της Νομικής Συμβούλου, για τους αναφερόμενους 

σε αυτό λόγους.

9) Tην από 21-07-2022 πρόταση αμοιβής παροχής νομικών υπηρεσιών  του νομικού συνεργάτη του 

Δήμου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου στο ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ ( 3 ώρες  υπολογιζόμενος 

χρόνος απασχόλησης Χ 80,00 ευρώ ανά  ώρα) σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης: 1.  Για  τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης 

κατόπιν του αιτήματος όπως αυτό εκφράζεται στο υπ΄ αριθμ.πρωτ.:  65704/7-7-2022  έγγραφο  μετά των 

συνημμένων αυτού της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος 

Μητρώων και Διαδικασιών  Προσωπικού  με θέμα : “Γνωμοδότηση περί μετάταξης σε ανώτερη 

κατηγορία ΤΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου 

του Δήμου Αχαρνών, κλάδου ΔΕ – Οδηγών Αυτ/των με βαθμό Α΄, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των 

διαλαμβανομένων στην αίτησή του», κατόπιν του υπ΄ αριθμ.πρωτ.: 67885/12-07-2022 εγγράφου   της 

Νομικής Συμβούλου

2) Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου  δικηγόρου που θα διορισθεί για την σύνταξη της εν λόγω 

γνωμοδότησης σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του  Κώδικα Δικηγόρων.

 Συνημμένα: 1. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.:  65704/7-7-2022  έγγραφο  μετά των συνημμένων αυτού της  

                        Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων 

                        και Διαδικασιών  Προσωπικού

                    2. Το  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 67885/12-07-2022 έγγραφο   της Νομικής Συμβούλου

   

                    Η Προϊσταμένη                                                 Η Νομική Σύμβουλος
                                                      
             Γεωργία Χ.  Μπούσγου                                          Δήμητρα Ε.  Καψιώτη                                   
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 21 Ιουλίου 2022                     

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του  ν. 4555/2018 και ισχύουν 

3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής  

5) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων αυτού.

6) Την υπ΄ αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, 

7) Το  υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 67885/12-07-2022 έγγραφο  της Νομικής Συμβούλου, κατόπιν    του  υπ. αρ. 

πρωτ.: 65757/7-7-2022  εγγράφου   μετά των συνημμένων αυτού της  Διεύθυνσης Διοικητικών 
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Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών  Προσωπικού,  στο 

οποίο αναφέρεται ότι: «κατόπιν μελέτης του ως άνω εγγράφου /αιτήματος των εργαζομένων του 

Δήμου σχετικά με βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και εξομοίωση σε προσωρινό κλάδο 

κατηγορίας Τ.Ε., εισηγείται,  σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, την ανάθεση  σύνταξης της αιτούμενης γνωμοδότησης σε πληρεξούσιο   

δικηγόρο,  λόγω απαιτούμενων εξειδικευμένων ειδικών γνώσεων εργατικού δικαίου και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της εν λόγω υπόθεσης.»  

 8) Την αναγκαιότητα σύνταξης   γνωμοδότησης  επί του  υπ. αρ. πρωτ.: 65757/7-7-2022  εγγράφου   μετά 

των συνημμένων αυτού της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών  Προσωπικού, μετά των συνημμένων αυτού, κατόπιν  

του υπ΄αριθμ. πρωτ.: 67885/12-07-2022 εγγράφου    της Νομικής Συμβούλου για τους αναφερόμενους 

σε αυτό λόγους.

9) Tην από 21-07-2022 πρόταση αμοιβής παροχής νομικών υπηρεσιών  του νομικού συνεργάτη του 

Δήμου κου Θεμιστοκλή Μαμάκου στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα  ευρώ ( 6 ώρες  υπολογιζόμενος 

χρόνος απασχόλησης Χ 80,00 ευρώ ανά  ώρα) σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων

                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

   Τη λήψη απόφασης: 1.  Για  τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη  γνωμοδότησης 

κατόπιν του αιτήματος, όπως αυτό εκφράζεται στο υπ΄αριθμ.πρωτ.:  65757/7-7-2022  έγγραφο  μετά 

των συνημμένων αυτού της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων και Διαδικασιών  Προσωπικού  με θέμα : “Γνωμοδότηση σχετικά με 

την συνδρομή των προϋποθέσεων για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και εξομοίωση σε προσωρινό 

κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρ.8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005” κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ.:67885/12-07-2022 εγγράφου 

εισηγήσεως της Νομικής Συμβούλου.

 2.  Για την έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου  δικηγόρου που θα διορισθεί για την σύνταξη της εν 

         λόγω γνωμοδότησης  σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του  Κώδικα Δικηγόρων.

    Συνημμένα: 1. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.:  65757/7-7-2022  έγγραφο  μετά των συνημμένων αυτού της  

                        Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήματος Μητρώων 

                        και Διαδικασιών  Προσωπικού

                    2. Το  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 67885/12-07-2022 έγγραφο   της Νομικής Συμβούλου

                    Η Προϊσταμένη                                                 Η Νομική Σύμβουλος
                                                      
             Γεωργία Χ.  Μπούσγου                                          Δήμητρα Ε.  Καψιώτη                                   

       



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62da8cc470128e28a8aad21b στις 22/07/22 15:22



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62da8cc470128e28a8aad21b στις 22/07/22 15:22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       
                       Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
Τηλ. :   2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
                  Αχαρνές, 21 Ιουλίου  2022                        

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν. 4623/2019 )

3) Την υπ΄ αριθμ. : 2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.: 35/2828/12-01-2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη 

της Οικονομικής επιτροπής  

5) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει επιλεγεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

6) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του Νομικού 

Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  χειρισμός δικαστικών 

υποθέσεων.

7) Την  υπ΄αριθμ.: 2412/2022   απόφαση   του  Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών 3ο Τμήμα εργατικών,    

η οποία επεδόθη  στον Δήμο την 15-07-2022 και εξεδόθη μετά από συζήτηση της από 07-04-2021 

και με αριθ. έκθ. κατάθ. 21876/1459/15-4-2021 έφεσης του Δήμου κατά του Νικολάου Μαρίνου 

του Σπυρίδωνος  και κατά της υπ΄αριθμ.: 131/2020 οριστικής αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου,  

δια της οποίας αποφάσεως  έγινε δεκτή εν μέρει η από 6-3-2019 και με αριθ. κατάθεσης 

δικογράφου : 33090/89/9-4-2019 αγωγή του ως άνω εφεσιβλήτου.  απορρίπτει κατ΄ουσίαν την 

έφεση  και αναγνωρίζει  ότι ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει στον εφεσίβλητο το ποσό των 

42.640 ευρώ με τον νόμιμο τόκο 6% από την επίδοση της αγωγής στον Δήμο. 
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8) Την υπ΄αριθμ.: 15/2021( ΑΔΑ: ΨΜΚΕΩΨ8-6ΥΕ ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής δια της οποίας 

δόθηκε πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο κο Θεμιστοκλή Μαμάκο για την εκπροσώπηση του Δήμου και 

για  τον εν γένει  χειρισμό της ως άνω δικαστικής υποθέσεως  

9)  Το από 21-07-2022 ενημερωτικό   σημείωμα  του πληρεξούσιου δικηγόρου  κου Θεμιστοκλή 

Μαμάκου, στο οποίο αναφέρει: « Λαμβάνοντας υπ΄οψιν το σκεπτικό της υπ΄αριθμ.: 2412/2022 

αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, τους προβληθέντες ισχυρισμούς του Δήμου Αχαρνών 

και τους νομικούς συλλογισμούς της ως άνω αποφάσεως  εγείρονται  τα ακόλουθα νομικά ζητήματα:  

α) Εάν η απόφαση του Δ.Σ. περί αποδοχής του προϊόντος εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων 

συνιστά αιτιώδη αναγνώριση χρέους και β) Ο χρόνος ενάρξεως της παραγραφής της επιδίκου 

αξιώσεως. Θεωρώ  ότι  πρόκειται για ζήτημα μείζονος σπουδαιότητας, ως προς το οποίο απαιτείται η 

προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο ως εκ των νομικών ζητημάτων που εγείρονται και  προτείνω  την 

άσκηση Αιτήσεως Αναιρέσεως. Προθεσμία ασκήσεως έως 14-09-2022 . Αμοιβή για την άσκηση του 

ενδίκου μέσου, κατά τα ελάχιστα ΄ρια του Κώδικα περί δικηγόρων ποσό 406,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ»

 10) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης εκ μέρους της Οικονομικής  Επιτροπής, ως καθ΄ύλην αρμόδιο 

όργανο για  να αποφασίσει  για την άσκηση ή μη ενδίκου  μέσου κατά του Νικολάου Μαρίνου του 

Σπυρίδωνος  και  κατά της υπ΄αριθμ.: 2412/2022    αποφάσεως  του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 

μετά την επίδοση  αυτής στον Δήμο την 15-07-2022   καθώς επίσης και για διορισμό πληρεξούσιου 

δικηγόρου ώστε να  ασκήσει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Δ.Δ. ένδικο μέσο, 

εφόσον ληφθεί θετική απόφαση . 

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου,  ήτοι την 

άσκηση Αίτησης Αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου  κατά  α) του Νικολάου Μαρίνου του 

Σπυρίδωνος  και β)  κατά της υπ΄αριθμ.: 2412/2022   αποφάσεως  του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Σε   

καταφατική   περίπτωση δέον όπως ληφθεί απόφαση και   για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου 

ώστε να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει  και να καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου 

και εντός των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις χρονικών προθεσμιών,  Αίτηση Αναίρεσης 

κατά  α)  του Νικολάου Μαρίνου του Σπυρίδωνος   και β)  κατά  της υπ΄αριθμ.: 2412/2022   αποφάσεως  

του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Επίσης όπως εγκριθεί και η  αμοιβή  του πληρεξούσιου  δικηγόρου,  

η οποία ορίζεται στο  ποσό των τετρακοσίων έξη ( 406,00 ) ευρώ πλέον  αναλογούντος Φ.Π.Α 24%., 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι

Η Προϊσταμένη                                                            Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου                                                    Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

      
          Αχαρνές, 22  Ιουλίου 2022                       

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

           Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη και διόρθωση της  υπ΄αριθμ.: 375/19-07-2022  (ΑΔΑ: 

ΨΧ67ΩΨ8-ΠΚΕ) αποφάσεως  της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα  σημεία του κειμένου αυτής,   

όπου  αναφέρεται  το λανθασμένο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο στο ορθό Τριμελές Διοικητικό 

Εφετείο   

 
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετικά  με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ( άρθρο 3 του ν. 4623/2019 )

3) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών   

4) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής  

5)  Την υπ΄αριθμ.: 375/19-07-2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧ67ΩΨ8-ΠΚΕ) 

διά της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Γιαννικόπουλος Κανέλλος, δικηγόρος 

Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.:28860 για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών μετά παραστάσεως και 

για την κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη 

συζήτηση την 29 Ιουλίου 2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με 

Αριθμό Εισαγωγής: ΕΦ1025/18-06- 2021 έφεσης που άσκησε η Ανδρινοπούλου Αντωνία κατά του 

Δήμου Αχαρνών και κατά της υπ΄αριθμ.: Α2185/05-03-2021 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Μονομελές ) δια της οποίας απερρίφθη η με αριθ. Εισαγωγής: ΑΓ 
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9442/20-12-2016 αγωγή, δια της οποίας η ενάγουσα επιδίωκε να αναγνωρισθεί κατ΄ εφαρμογή των 

άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ., άλλλως κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η 

υποχρέωση του εναγόμενου να της καταβάλλει το ποσό των 144.078, 00 ευρώ νομιμοτόκως από 7-

3-2007 έως και τις 31-12-2016 ως αποζημίωση χρήσης του ακινήτου της που βρίσκεται στο Ο.Τ 

1282 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ » του Δήμου Αχαρνών.

          6)Το από 21-7-2022  ηλεκτρονικό- ενημερωτικό σημείωμα του    πληρεξούσιου   δικηγόρου 

             κου Γιαννικόπουλου Κανέλλου,    στο  οποία επισημαίνει ότι θα πρέπει να διορθωθεί η 

            απόφαση καθότι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα εκδικασθεί η έφεση είναι το 

            Τριμελές Διοικητικό Εφετείο και όχι το Μονομελές,  το οποίο λανθασμένα αναφέρεται 

            στην με Αριθ. ΚΛ2181/13-5-2022 Κλήση  και εκ παραδρομής αναφέρεται και στην εν 

            λόγω απόφαση 

     7) Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης  για  την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ.: 375/2022 

       (ΑΔΑ: ΨΧ67ΩΨ8-ΠΚΕ)  αποφάσεως και τη διόρθωση του κειμένου  αυτής στα σημεία  

        όπου αναφέρεται  το λανθασμένο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο στο ορθό Τριμελές 

       Διοικητικό Εφετείο   

                                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική  Επιτροπή για  την ορθή επανάληψη και διόρθωση της  

υπ΄αριθμ.: 375/19-07-2022  (ΑΔΑ: ΨΧ67ΩΨ8-ΠΚΕ) αποφάσεως  της Οικονομικής Επιτροπής ως προς 

τα  σημεία του κειμένου αυτής,   όπου  αναφέρεται  το λανθασμένο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο 

στο ορθό Τριμελές Διοικητικό Εφετείο   

Κατά τα λοιπά ισχύει και εφαρμόζεται ως έχει η ως άνω απόφαση

Η Προϊσταμένη                Η Νομική Σύμβουλος

Γεωργία Χ. Μπούσγου            Δήμητρα Ε. Καψιώτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &       

                     Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

Τηλ. :   2132072460

e-mail: nomiki@acharnes.gr

      

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές

                        Αχαρνές, 21 Ιουλίου  2022                      

Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

                           

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 549/21-07-2022 (ΑΔA: 6Π85ΩΨ8-8Ψ1) αποφάσεως  Δημάρχου   

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 »

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής 

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών   

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής 

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 
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Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής

10)  Την υπ΄αριθμ.: 549/21-07-2022 (ΑΔA: 6Π85ΩΨ8-8Ψ1) απόφαση  Δημάρχου  η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ’ αριθμ.: 549/21-07-2022 

(ΑΔA: 6Ο6ΝΩΨ8-1Σ1) αποφάσεως  Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. 

Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ : 17096. 

1. Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Τριμελές ) κατά του Γεωργίου Καραμολέγκου του 

Νικολάου και κατά της από 04-07-2022 νέας επιταγής προς εκτέλεση της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 

3184/2008 απόφασης στο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής 

αναγκαστικής εκτελέσεως∙ και κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. Για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Τριμελές ) κατά του Γεωργίου Καραμολέγκου του 

Νικολάου για την αναστολή εκτέλεσης: α] της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 3184/2008 απόφασης στο 

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ από 04-07-2022 νέας επιταγής προς εκτέλεση και της 

επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως και κάθε άλλης συναφούς πράξης 

αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίζεται: α) για τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής στο 

ποσό των εκατόν δέκα επτά (117,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ και β) για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως αναστολής στο ποσό των εκατόν 

δέκα επτά (117,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ∙ 

σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι.
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                        Η Προϊσταμένη                             Η Νομική Σύμβουλος

                                       
                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάξασα: Φωτεινή Δουλάμη
Τηλ.: (+30)2132072324
email: fdoulami@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές) 

Προς: Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους 
απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Αχαρνών για το διδακτικό έτος 2022-2023 με κάλυψη της 
επιπλέον προκύπτουσας δαπάνης από ιδίους πόρους».

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή, την 
υπ΄αρ. 41797/23-6-2022 (ΦΕΚ 3327/Β/28-6-2022) Υπουργική Απόφαση με την οποία επήλθε τροποποίηση της υπ΄ αρ.  
55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352/Β/26-7-2021) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη 
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους 
Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και την υπ΄ αρ. πρωτ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/20006 ΠΥΣ (σχετ. το 
με αρ. πρωτ. 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης/Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση την 
κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης σε είκοσι πέντε (25) θέσεις πλήρους απασχόλησης και 
εκατόν τριάντα δύο (132) μερικής απασχόλησης διάρκειας τριών (3) ωρών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου,  που αφορούν το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων με προκύπτουσα κατ΄ εκτίμηση δαπάνη προς 
κάλυψη από ιδίους πόρους το ποσό των 161.955€ για το διδακτικό έτος 2022-2023.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων α) Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006 βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο. Με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-
2022 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/20006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει (σχετ. το υπ΄ αρ. πρωτ. 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών/Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, κατόπιν των 
αιτημάτων των δήμων εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου 
προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για την καθαριότητα  των σχολικών 
μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023 και με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες 
ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.
Για το Δήμο Αχαρνών εγκρίθηκε ως μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης  τετρακόσιες εβδομήντα (470) ώρες, ο 
οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο αριθμό εκατό πενήντα επτά (157) ατόμων ημερήσιας απασχόλησης τριών (3) ωρών και 
αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανομένων ατόμων. Ωστόσο, δίνεται η ευχέρεια στον εκάστοτε Δήμο, 
τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας 
απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του, υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας 
απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση  αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να 
καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Για το Δήμο Αχαρνών λόγω της πληθώρας των σχολικών μονάδων και του όγκου 
αυτών κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων πλήρους απασχόλησης και εκατό τριάντα 
δύο (132) ατόμων μερικής απασχόλησης διάρκειας τριών (3) ωρών, με αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησης σε 88,5 

21ο ΘΕΜΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62da8cc470128e28a8aad21b στις 22/07/22 15:22

ώρες επιπλέον από τις εγκριθείσες ανθρωποώρες ημερήσιας απασχόλησης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
33/2006 ΠΥΣ  με προκύπτουσα κατ΄ εκτίμηση  δαπάνη για το διδακτικό έτος 2022-2023 προς κάλυψη από ιδίους πόρους το 
ποσό των 161.955€.
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 57 του  Ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι συναφθείσες συμβάσεις για τον καθαρισμό 
των σχολικών κτιρίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021) και δεν υπόκεινται στους 
περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004, το δε χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 
164/2004   (ΦΕΚ 134/Α/2004) περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.

  Για τη δαπάνη που θα προκύψει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄αρ. πρωτ. 72011/22-7-2022 έγγραφό της 
βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας για την πρόσληψη προσωπικού σχολικών καθαριστών/στριών πλήρους και μερικής απασχόλησης για το 
διδακτικό έτος 2022-2023 συνολικού αριθμού εκατόν πενήντα επτά (157) ατόμων. 
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

                                                                                   
                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προς: 

Αχαρνές, 22/07/2022

κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ   ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ κ.λ.π  TOY ΔHMOY 
ΑΧΑΡΝΩΝ» β) της αρ. 71/2022 σχετικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της 
προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ   ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ κ.λ.π  TOY ΔHMOY 
ΑΧΑΡΝΩΝ» δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.

Κ. Πρόεδρε,      

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση ή 
μη: α) ανάθεσης της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ   
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ κ.λ.π  TOY ΔHMOY ΑΧΑΡΝΩΝ» β) της αρ. 71/2022 σχετικής 
μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου γ) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 της 
υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ   ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
κ.λ.π  TOY ΔHMOY ΑΧΑΡΝΩΝ» δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21

22ο ΘΕΜΑ
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Έχοντας υπ’ όψιν:

1. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. το αρ. 61του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. αρθ. 57 του Ν. 4795/21, σύμφωνα με το 

οποίο: « Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός 

της οποίας αυτές παρέχονται».

4. την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 

οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των 

πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

(ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που 

προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 3-8-2021.

5. την εντολή (προφορική) του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου με την οποία ζητά η εν 

λόγω ανάθεση να γίνει με την διαδικασία της παραγράφου 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016, ώστε να 

μπορέσει ο Δήμος μας να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που προέκυψαν και εξακολουθούν να υπάρχουν 

από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και για λόγους πυροπροστασίας.

6. το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου δεν 

επαρκεί για την άμεση κάλυψη του συνόλου των παραπάνω εργασιών. 

7. την αρ. 71/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ          
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Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από 

οικοπεδικές εκτάσεις,  περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις περιοχές των Δήμου Αχαρνών και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία Πρασίνου.

      Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/2016 με την χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περίπτωση 2γ και 32Α του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ ), όταν συντρέχει κατεπείγουσα 

ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την 

ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου. 

      Ο  προϋπολογισμός   δαπάνης της   εργασίας   ανέρχεται   στο ποσό των  80.500,00 € + Φ.Π.Α.24% 

(=19.320,00 €), συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 99.820,00 €, και έχει ενταχθεί στον υπό αναμόρφωση  

προϋπολογισμό του  Δήμου  Οικονομικού Έτους  2022 με Κ.Α. 00-6495.006

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

     Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι :  

• Καθαρισμός ποώδους αυτοφυούς βλάστησης, κοπή χόρτων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος ή 

οποιοδήποτε άλλου κατάλληλου μηχανικού ή χειρωνακτικού μέσου και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής 

και τυχόν απορριμμάτων 

• Καθαρισμός θαμνώδους και ξυλώδους αυτοφυούς βλάστησης με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία 

(θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, μηχανήματα έργου κλπ) και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν 

απορριμμάτων .

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα όπως:

• Θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, μηχανήματα έργου κλπ.

• Φορτηγά και μηχανήματα για φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και καθαρισμού  

Επίσης να διαθέσει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό (όπως χειριστές αλυσοπρίονων και εργαλείων, 

χειριστές μηχανημάτων φόρτωσης, οδηγούς οχημάτων εργάτες κλπ) και όλα τα απαραίτητα εργαλεία 

(αλυσοπρίονα, κονταροαλυσοπρίονα, Θαμνοκοπτικά κλπ)  που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών καθώς 

και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και προς αποφυγή ατυχημάτων 
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και ζημιών σε γειτονικά ακίνητα, δίκτυα ηλεκτροδότησης ή τηλεφωνίας, οχήματα κλπ, όπως επίσης και την 

έκδοση των σχετικών αδειών (Τροχαία, ΟΑΣΑ κλπ) για διακοπή κυκλοφορίας όπου χρειαστεί. 

         Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι :  

Α.Τ. 1: 

Καθαρισμός ποώδους αυτοφυούς βλάστησης, κοπή χόρτων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος ή 
οποιοδήποτε άλλου κατάλληλου μηχανικού ή χειρωνακτικού μέσου και απομάκρυνση των προιόντων κοπής 
και τυχόν απορριμμάτων.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η κοπή και ο καθαρισμός κάθε είδους αυτοφυούς ποώδους βλάστησης και 
η απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε χώρους 
που επιτρέπεται.

Α.Τ. 2: 

Καθαρισμός θαμνώδους και ξυλώδους αυτοφυούς βλάστησης με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία 
(θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, μηχανήματα έργου κλπ) και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν 
απορριμμάτων.    

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η κοπή και ο καθαρισμός κάθε είδους αυτοφυούς θαμνώδους και ξυλώδους 
βλάστησης και η απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή 
τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων:

•             Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα

▪             Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

▪             Ν 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021

▪             Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

     Η παραπάνω δαπάνη ανέρχεται   στο ποσό των  80.500,00 € + Φ.Π.Α.24% (=19.320,00 €), συνολική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 99.820,00 €, και έχει ενταχθεί στον υπό αναμόρφωση  προϋπολογισμό του  Δήμου  

Οικονομικού Έτους  2022 με Κ.Α. 00-6495.006
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CPV: 45343100-4 (Εργασίες πυροπροστασίας)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή είδους Ποσότητα 
(στρ.) 

Τιμή Μονάδας 
(χωρίς Φ.Π.Α) Σύνολο

Καθαρισμός ποώδους αυτοφυούς βλάστησης, 
κοπή χόρτων με χρήση χορτοκοπτικού 

μηχανήματος ή οποιοδήποτε άλλου κατάλληλου 
μηχανικού ή χειρωνακτικού μέσου και 

απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν 
απορριμμάτων  

510 50,00 25.500,00  

Καθαρισμός θαμνώδους και ξυλώδους 
αυτοφυούς βλάστησης με κατάλληλα 

μηχανήματα και εργαλεία (θαμνοκοπτικά, 
αλυσοπρίονα, μηχανήματα έργου κλπ) και 

απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν 
απορριμμάτων  

550 100,00 55.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ (€) : 80.500,00  

Φ.Π.Α  24%   : 19.320,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) : 99.820,00  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης 
υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις,  περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π 
του Δήμου Αχαρνών.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα γίνουν με την επίβλεψη και τις 
οδηγίες της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ του Δήμου Αχαρνών.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α/α

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΜΑΡΩ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε
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Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
• Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα

• Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Ν 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021

• Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία   πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Απόφαση Δημάρχου
β) Η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός της μελέτης
γ) Η προσφορά του Αναδόχου

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης
 
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση  

της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την 
κάλυψη των εργασιών που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή παραπάνω. Οι διαγωνιζόμενοι 
θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που 
διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.)

2. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές 
και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών. 

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί 
των οχημάτων μεταφοράς και οι χειριστές των ανυψωτικών και καλαθοφόρων οχημάτων ή 
μηχανημάτων έργου καθώς και το λοιπό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, θα 
αντικαθίστανται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για 
την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
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5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Δήμο. Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας 
καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού.

6. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 
εργασίες του, με υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για 
την αστική ευθύνη, για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν 
το αντικείμενο της σύμβασης.

7. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της ανατεθείσας εργασίας ορίζεται σε χρονικό διάστημα 50 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του Δήμου

1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής υπηρεσιών. 

2. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με το ποσό των 200 €, για 
τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς και 
αντισυμβατικώς, έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα το καλέσει σε εξώδικη 
διαμαρτυρία δεκαπέντε ημέρες πριν, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

Άρθρο 7ο: Τεχνικές Προδιαγραφές

Όσον αφορά στα μηχανήματα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή να μισθώσει: α) φορτηγό και 
μηχανήματα για φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και β) μηχανήματα-εργαλεία κοπής. 
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένα (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009).
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή 
ατυχημάτων στο εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους διερχόμενους πεζούς και σταθμευμένα 
αυτοκίνητα, Τοποθετούνται κατάλληλα μέσα σήμανσης εκτέλεσης εργασιών με ευθύνη του αναδόχου, τα 
οποία απομακρύνονται μετά το πέρας των εργασιών.

Τα οχήματα – μηχανήματα επί των οποίων θα εργάζεται το προσωπικό θα είναι σε άριστη κατάσταση 
από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες άδειες και θα είναι 
κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Οι χειριστές θα διαθέτουν 
ανάλογη επαγγελματική άδεια και προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριών ετών.

Οι εργασίες κοπής – κλάδευσης θάμνων ή δένδρων θα γίνουν με μηχανήματα- εργαλεία κοπής όπως 
χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα χειρός, βενζινοκίνητα ή αέρος, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, πτυσσόμενα με 
ρυθμιζόμενο ύψος κοπής, χειροπρίονα, κ.λπ.

Άρθρο 8ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62da8cc470128e28a8aad21b στις 22/07/22 15:22

ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον 
εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της εργασίας
 
Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών. Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής γενικών 
υπηρεσιών. 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής

Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας 
των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση του Δήμου Αχαρνών έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: το απαιτούμενο 
προσωπικό, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός κ.τ.λ. που χρειάζονται για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων 
δικαιολογητικών και την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 
της υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις από τα Δικαστήρια της περιοχής της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω προτείνουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 
4412/16 ως εξής: 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α/α

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΜΑΡΩ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε
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Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1. Νικόλαος Νίκας 1. Ελένη Μαρούγκα
2. Σμαρώ Καρακάση 2. Αθανάσιος Σωτηρίου
3. Θεόδωρος Κουτσίκος 3. Βασίλειος Ρούσας

Ο πρώτος των τακτικών μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε τακτικού μέλους αναπληρώνεται με ένα από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής διεξαγωγής της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης ισχύει για όλες τις 
τυχόν επαναληπτικές Διαδικασίες ανάθεσης του Έργου. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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